
LESSON 11, 1000 WORDS, English with Eva    

1 Here you are. / Please, 
do it. / Excuse me? 
Sorry? 

  Na. Nate. Prosím. / 
Prosím, udělej to. / 
Prosím? 

 Excuse me? Here you 
are. Come here, please. 
Sorry? 

  Promiňte prosím? 
Prosím, nate. Pojď 
sem, prosím. 
Prosím? 

2 food, dish, meal [fuːd, dɪʃ, miːl] jídlo, upravené jídlo, 
jídlo 

 It was my second meal 
today. 

  To bylo dnes moje 
druhé jídlo. 

3 the whole [ðə həʊl] celý 
 I didn´t eat the whole 

cake. 
  Nesnědl jsem celý 

dort. 

4 all [ɔːl]     všechen, celý, 
všichni, všechny, 
všechno…. 

 All my kids were happy 
about it. 

  Všechny moje děti z 
toho měly radost. 

5 plan [plæn] plán, plánovat 

 What are your plans for 
the weekend? 

  Jaké máš plány na 
víkend? 

6 if [ɪf] jestli, když (v 
podmínce), kdyby  

 Ask her if she needs it.   Zeptej se jí, jestli to 
potřebuje. 

7 under [ˈʌndər] pod 
 It should be under the 

table. 
  Mělo by to být pod 

stolem. 
8 TV, television, to watch 

TV 
[ˌtiː ˈviː, ˈtelɪvɪʒn] televize, sledovat 

televizi 
 What´s on TV tonight?   Co je dnes večer v 

televizi? 



9 enjoy + -ing [ɪnˈdʒɔɪ] užívat si, bavit 
 I enjoy cooking.   Baví mě vaření. 
10 prefer, prefer st. to st. 

else, prefer to do st., 
prefer doing st. 

[prɪˈfɜːr] preferovat, dávat 
přednost 

 Tom prefers cars to 
motorbikes. 

  Tom dává přednost 
autům před 
motorkami. 

11 way [weɪ] cesta, způsob 
 Which way is the right 

one? 
  Která je ta správná 

cesta (ten správný 
způsob)? 

12 kind; kind of [kaɪnd] druh, laskavý; druh 
čeho 

 Please, be so kind and 
do it. 

  Prosím, buď tak 
laskavý a udělej to. 

13 side [saɪd] strana 
 I was on your side.   Byl jsem na tvé 

straně. 
14 hand; hand in; hand 

over; hand out 
[hænd] ruka, podat; podat 

(výpověď), předat 
(projekt), rozdat 

 Can you hand me the 
pen, please? 

  Můžeš mi podat 
propisku, prosím? 

15 better [ˈbɛtə̮r] lepší 
 What would be better 

for you? 
  Co by pro tebe bylo 

lepší? 

16 give up                                  
give-gave-given 

[ɡɪv-ɡeɪv-ˈɡɪvn] vzdát (se)                                                 
dát-dal-dáno, 
uvedeno 

 You mustn´t give up. 
You mustn´t give it up. 

  Nesmíš to vzdát. 

17 free [friː] svobodný, volný 

 Feel free to call me.   Neváhej mi zavolat. 
(Ciť se svobodný mi 



zavolat.) 
18 quarter [ˈkwɔ:rtə̮r] čtvrt, čtvrtina, 

čtvrtletí (kvartál) 

 She didn´t eat three 
quarters of her lunch. 

  Nesnědla tři čtvrtiny 
svého oběda. 

19 soup [suːp] polévka 
 Why didn´t you eat the 

soup? 
  Proč jsi nesnědl tu 

polévku? 

20 dessert [dɪˈzɜːrt] dezert 
 What kind of dessert 

shall I make? 
  Jaký dezert (druh) 

mám udělat? 
21 forget-forgot-forgotten [fərˈɡet-   fərˈɡɑːt - 

fərˈɡɑːtn] 
zapomenout-
zapomněl-
zapomenuto 

 Forget it!   Zapomeň na to! 
22 pass; pass out; pass 

away; pass by 
[pæs    əˈweɪ] podat, projet, udělat 

zk.; omdlít; skonat; 
projíždět kolem 

 I will call you when I will 
be passing by. 

  Zavolám ti, až budu 
projíždět kolem. 

23 taste [teɪst] chuť, chutnat, 
ochutnat; vkus 

 It doesn´t taste very 
good. 

  Nechutná to moc 
dobře. 

24 try; try on [traɪ] zkusit, vyzkoušet, 
pokus; zkusit si (na 
sobě) 

 I will try it! Nice try! Do 
you want to try it on? 

  Zkusím to! Hezký 
pokus! Chcete si to 
vyzkoušet 
(oblečení)? 

25 beautiful [ˈbju:tə̮fl] krásná 
 She looked so beautiful.   Vypadala tak 

krásně. 

26 smart [smɑːrt] chytrý - hezký 



 He is smarter than you 
think. 

  Je chytřejší, než si 
myslíš. 

27 good-better-the best [ɡʊd-ˈbɛtə̮r-ðə bɛst] dobrý – lepší -
nejlepší 

 I will do my best.   Udělám pro to 
maximum (Udělám 
své nejlepší.) 

28 bad-worse-the worst [bæd - wɜːrs - ðə 
wɜːrst] 

špatný – horší -
nejhorší 

 It could always be 
worse. 

  Vždycky by to mohlo 
být horší. 

29 little/ little-less-least [ˈlɪtl̮ - lɛs - ðə liːst] malý, u zdrobnělin / 
málo – méně - 
nejméně 

 More or less.   Více méně. 
30 slow, slowly /fast [sləʊ, ˈsləʊli / fæst] pomalý, pomalu/ 

rychlý, rychle 
 Drive slowly, please.   Jeď pomalu, prosím. 
31 right x wrong [raɪt / rɔːŋ ] správný, pravdivý x 

špatný, mylný, 
chybný 

 Am I right or wrong?   Mám pravdu nebo 
se mýlím? (Jsem 
pravdivá nebo 
mylná?) 

32 more [mɔːr ] více 
 Give me more time.   Dej mi víc času. 

33 late; later [leɪt, ˈleɪtə̮r] pozdě, pozdní; 
později 

 See you later.   Uvidíme se později. 
34 find -found -found; find 

out 
[faɪnd - faʊnd - 
faʊnd] 

najít-našel-nalezeno; 
zjistit 

 I can´t find my keys.   Nemůžu najít klíče. 

35 than [ðæn, ðɛn, ðən] než (porovnání) 

 My car is faster than   Moje auto je 



yours. rychlejší než tvoje. 
36 real; really [ˈriːəl/ri:l, 

ˈriːəli/ˈri:li] 
opravdový, 
skutečný; opravdu, 
skutečně 

 Is it really so bad?   Je to opravdu tak 
špatné? 

37 only [ˈəʊnli] jenom, pouze 
 I have only 20 minutes 

for you. 
  Mám na tebe jen 20 

minut. 
38 close; closed [kləʊz, kləʊzd] zavřít, blízký, 

zavřený; zavřeno, 
uzavřený 

 The house was closed.   Ten dům byl 
zavřený. 

39 open; opened [ˈəʊpən, ˈəʊpənd] otevřený, otevřít; 
otevřený 

 Who opened the car?   Kdo otevřel to auto? 
40 look; look out; look 

after; look for; look at; 
look like 

[lʊk]  pohled, dívat se; 
dávat pozor; starat 
se o; hledat; dívat se 
na; vypadat jako 

 She looks like her 
mother. 

  Vypadá jako její 
matka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BONUS PHRASES  

Here you are. Na. Nate. Prosím (tady to máte). 
Once more please. One more 
time, please. Ještě jednou, prosím. 

One more, please. 
Ještě jeden ( jedno, jedna) 
prosím. 

See you soon. Uvidíme se brzy. Brzy nashle. 
Thank you. (You´re) welcome. Děkuji.  / Není zač. (Prosím) 
Not at all. Vůbec ne. 

How are you? Jak se máš / máte? 

How are you doing? Jak se daří? 
How is it going? Jak to jde? 
What´s up? Jak se vede? / Co se děje? 

I´m OK. I´m fine. I´m good.  
Jsem v pohodě. Mám se fajn. 
Mám se dobře. 

It´s all right. To je v pořádku. 
Can I have a cup of coffee? Můžu dostat (mít) šálek kávy? 
I would like /I´d like a cup of 
coffee. I would like to have a cup 
of coffee. 

Rád bych šálek kávy. /Rád bych 
dostal šálek kávy. 

What would you like? Co bys rád. Co byste rádi? 

Excuse me? Prosím? S dovolením. 

May I help you, madam? 
Mohu (smím) vám pomoci, 
madam? 

Never give up! Nikdy se nevzdávej! 
Do you get it? I don´t get it. Chápeš to? Já to nechápu. 

I see. Chápu. 
Try hard. Hodně se snaž. Snaž se co nejvíc. 
It´s never too late. Nikdy není pozdě. 

That was close! To bylo těsně (blízko).  

For better and worse. 
V dobrém i ve zlém. Ať už to 
dopadne jakkoli. 

Way out. Východ. Cesta ven. 

Kind of. Tak nějak. 



No way.  V žádném případě. 
I´ll do it my way. Udělám si to po svém. 
What are you up to tonight? Co máš dnes večer v plánu? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUTURE SIMPLE  (WILL)       [ˈfjuːtʃər]    (budoucí čas prostý – will) 
 
-general future, something will probably happen, guessing, warnings  predictions, 
estimations, offers, promises 
 (obecná budoucnost, něco se pravděpodobně stane, hádání, varování, odhady, nabídky, 
sliby) 
-when asking someone for a favor   (Will you help me?) 
 (když někoho žádáme o laskavost)  (Pomůžeš mi?) 
-sudden, spontaneous or instant decisions, we decide to do something at the moment of 
speaking 
  (náhlá, spontánní nebo okamžitá rozhodnutí, rozhodujeme se co dělat v okamžiku, kdy 
mluvíme) 
-often after: I think, I believe, I am sure, I am afraid, I expect, I promise, I guess, I hope…. 
 (často po : myslím, že; věřím, že; jsem si jistá, že; obávám se, že; očekávám, že; slibuji, 
že; domnívám se, že; doufám, že…..) 
-!!! contractions: WILL = ´LL  [l] 
                               WILL NOT = WON´T [woʊnt] 
  (zkrácené tvary) 
 
+    subject + will + verb (bare infinitive)           (podmět + will + sloveso, infinitiv bez “to”)         
-     subject + will not + verb                                 (podmět + will not + sloveso)     
?           will + subject + verb                                 (will + podmět + sloveso) 
 
+ I will come later. I hope he will be there. Tom and Peter will come later. I think he will 
pay it. 
   (Přijdu později. Doufám, že tam bude. Tom a Petr přijdou později. Myslím, že to zaplatí.) 
- Will you help us? Who will do it? What will she say? Are you sure he will need it? 
   (Pomůžeš nám? Kdo to bude dělat? Co řekne? Jsi si jistý, že to bude potřebovat?) 
? She won´t pay it. They won´t see it. I am afraid it won´t work. I promise I won´t leave. 
   (Ona to platit nebude. Oni to neuvidí. Obávám se, že to nebude fungovat. Slibuji, že 
neodejdu.) 
 
 

      

  
 



 

FUTURE CONTINUOUS (budoucí čas průběhový) 
-something will be happening at a certain moment in future - this time tomorrow, 
tomorrow at 5 o´clock… (This time tomorrow I will be lying on the beach.) 
 (něco bude probíhající v určitém okamžiku v budoucnosti, např. touto dobou zítra, 
zítra v 5 hodin…..Zítra touto dobou budu ležící na pláži.) 
-something will definitely happen, we know about it now, it is arranged 
(I will be talking to my boss later.) 
(něco se určitě stane, už teď to víme, je to zařízené......Budu mluvit (mluvící) se šéfem 

později.) 
-a polite request (Will you be using the car tomorrow? I would borrow it.) 
 (zdvořilá žádost……..Budeš zítra používat (používající) to auto? Půjčila bych si ho.) 
subject + WILL /WON´T + BE + -ING form of the verb  
 (podmět + WILL/WON´T + BE ve správném tvaru + -ING forma slovesa) 
 
I will be playing tennis tomorrow at 5 o´clock. 
  (Zítra v 5 hodin budu hrát tenis (budu hrající tenis)). 
I'll be driving past your house around noon tomorrow. 
  (Zítra kolem poledne budu projíždět (projíždějící) kolem vašeho domu). 
What will you be doing this time tomorrow? 
   (Co budeš dělat (dělající) touto dobou zítra?) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHRASAL VERBS  [ ˈfreɪzl vɜːrbs]   (frázová slovesa) 
 
= verbs (give, take, bring, get, go, be, turn……….) + prepositions/adverbial 
particles (in, on, out, up, down, through, at, off….) 
 (slovesa (dát, vzít, přinést, dostat, jít, být, otočit….) + předložky/příslovečné 
částice (v, na, ven, nahoru, dolů, skrz, u, z…) 
-the object is placed after the phrasal verb, or between the verb and the 
preposition or there can be no object 
 (předmět se klade za frázové sloveso nebo mezi sloveso a předložku, nebo se 
předmět vůbec nevyskytuje) 
-you have to learn which phrasal verbs are separable (turn on, pick up), 
inseparable (break into, get on, get off), intransitive = not followed by an 
object (calm down, give up, pay off = be worth it), transitive = must be 
followed by an object (pay off = repay) 
(musíte se naučit, u kterých frázových sloves lze oddělit sloveso od předložky 
(zapnout, vyzvednout), u kterých to nelze (uklidnit se, nastoupit, vystoupit), 
dále která frázová slovesa jsou intranzitiivní, tedy není po nich předmět 
(uklidnit se, vzdát se, vyplatit se), a která jsou tranzitivní, tedy musí po nich 
být předmět (splatit) 
-pronouns are always placed between  
 (zájmena se vždy kladou mezi sloveso a předložku) 
 
Object: (předmět) 
after:        Turn on the TV. Don´t give up the struggle.  
  (za slovesem: Zapni televizi. Nevzdávej ten boj.) 
between: Turn it on. Turn the TV on. Don´t give it up. 
 (mezi slovesem a předložkou: Zapni to. Zapni tu televizi. Nevzdávej to.) 
none:        Slow down! Never give up. 
 (bez předmětu: Zpomalte! Nikdy se nevzdávej!) 
 
 



ADJECTIVES AND ADVERBS and their COMPARATIVES and SUPERLATIVES 
[ˈædʒɪktɪv]             [ˈædvɜːrb]                 [kəmˈpærətɪ̮v]                  [səˈpɜːrlətɪ̮v] 
(přídavná a příslovce a jejich stupňování)  
 
adjectives –  words that describe a noun or a pronoun   (She is beautiful. That girl is beautiful.) 
                       (slova popisující podstatná jména nebo zájmena, ptáme se “jaký?”)   (Ona je krásná. 
Tamta dívka je krásná.) 
                    -big, small, short, nice, fast, long, beautiful 
                     ( velký, malý, krátký, milý, rychlý, dlouhý, krásný) 
adverbs - words that describe or give more information about a verb, an adverb, an adjective, a 
phrase or even a sentence; adverbs of manner, place and time    (She smiled beautifully.) 
                (slova popisující nebo podávající více informací o slovese, příslovci, přídavném jménu, slovním 
spojení nebo dokonce o celé větě; příslovce způsobu, místa, času)           (Usmála se krásně.) 
- created by adding –ly to an adjective or a noun: lovely, slowly, nicely, beautifully….   
                                    - or the same as an adjective: fast, long, back…..  
(příslovce –ptáme se “jak, kdy, kde…?” – vytvoříme je přidáním přípony –ly : skvěle, pomalu, pěkně, 

krásně… 
                                                  -nebo se shodují v AJ s přídavnými jmény: rychle, dlouho, dozadu)) 

 
COMPARATIVE (how similar or different something/somebody is compared to something/somebody 
else) 
(2. stupeň = komparativ (jak podobné nebo jiné něco/někdo je ve srovnání s něčím/někým jiným)) 
-ER   [-ər]  or     MORE  [mɔːr]           (pomocí přípony –er nebo pomocí slova “více”) 
-one-syllable adjectives, some two-syllable adjectives (depending on pronunciation):  -er 
  (jednoslabičná přídavná jména, některá dvojslabičná (záleží na výslovnost): přípona –er) 
-some two-syllable adjectives, three (+more)- syllable adjectives: more 
  (některá dvojslabičná, tří- a více slabičná příd. jména: pomocí “more”= více) 
-adverbs which are the same as adjectives: -er (faster; longer) 
  (příslovce, která jsou stejná jako přídavná jména: -er (rychlejší, rychleji; delší, déle) 
-adverbs with –ly: more (more slowly)  
  (příslovce vytvořená pomocí přípony –ly: pomocí “more” (pomaleji)) 
 
SUPERLATIVE (the highest degree of something, the highest quality, the top, the best….) 
(3. stupeň = superlativ -nejvyšší stupeň něčeho, nejvyšší kvalita, nejlepší…..) 
THE -EST (adj.)/ (the) -EST  (adv.)    [-ɪst]      or      THE MOST (adj.) /(the) MOST (adv.) [moʊst] 
 (pomocí členu určitého “the” a přípony –est u přídavných jmen a pomocí “(the) -est u příslovcí    nebo 
pomocí “the most-nejvíce” a “(the) most” u příslovcí) 
-one-syllable adjectives, some two-syllable adjectives: the –est (the smallest, the biggest) 
 (jednoslabičná přídavná jména, některá dvojslabičná: the –est (nejmenší, největší)) 
-some two-syllable adjectives, three (+more)- syllable adjectives: the most (the most beautiful) 
 (některá dvojslabičná přídavná jména, tří- a více slabičná přídavná jména: přidáme “the most” 
(nejkrásnější-nejvíce krásná)) 
-adverbs which are the same as adjectives: (the) -est (fastest) 
  (příslovce, která jsou stejná jako přídavná jména) – přidáme koncovku (the) + –est (nejrychleji) 
-adverbs with –ly: (the) most ((the) most slowly) 
  (příslovce s –ly: (the) most (nejpomaleji = nejvíce pomalu)) 
 



Examples:       (příklady) 
 
adjectives:     (přídavná jména) 
             1. small  (malý)                  2. smaller  (menší)                      3. the smallest  (nejmenší) 
             1. fast     (rychlý)                2. faster     (rychlejší)                  3. the fastest     (nejrychlejší) 
             1. beautiful  (krásná)        2. more beautiful (krásnější)    3. the most beautiful (nejkrásnější) 
 
adverbs      (příslovce)    
              1. fast    (rychle)              2. faster     (rychleji)                    3. (the) fastest   (nejrychleji) 
            1. slowly   (pomalu)          2. more slowly    (pomaleji)       3. (the) most slowly   (nejpomaleji) 
            1. beautifully  (krásně)     2. more beautifully  (krásněji)  3. (the) most beautifully  (nejkrásněji) 
 
Irregular adjectives and adverbs:    (nepravidelná přídavná jména a příslovce) 
            1. good    (dobrý)            2. better      (lepší)                3. the best   (nejlepší) 
            1. bad       (špatný)          2. worse      (horší)               3. the worst  (nejhorší) 
            1. little      (málo)             2. less          (méně)              3. (the) least (nejméně) 
            1. far         ( daleko, -ký)  2. farther    (dále)                 3. (the) farthest/(the) furthest (nejdále) 
                                                          /further    (do větších podrobností)   
 
Note 1: (pozn.:) 
It is also useful to learn following terms together with the adjectives and comparatives: 
(Společně s přídavnými jmény a komparativy je dobré se naučit následující spojení) 
as-as  [æz]                              He is as old as I am. He is as old as me. 
  (tak-jak)                               (Je tak starý jako já. Je tak starý jako já.) 
not so-as, not as-as             She is not as/so smart as he is. She is not as/so smart as him.     
 (ne tak-jako)                        (Není tak chytrá jako on.)       
the-the                                   The sooner, the better. The more you eat, the fatter you get. 
  (čím-tím)                              (Čím dřív, tím líp. Čím víc budeš jíst, tím budeš tlustší.) 
than                                        He is taller than me. He is taller than I am. 
(než)                                      (Je vyšší než já.) 
 
Note 2:    (pozn.) 
Be careful! The linking verbs [ˈlɪŋkɪŋ vɜːrb] are not followed by adverbs but by adjectives in English 

compared to other languages. The verbs are:  
 (Po sponových slovesech není v angličtině příslovce, ale přídavné jméno. Jsou to např. tato slovesa: 
be, look, feel, taste, smell, sound, seem, stay, keep;  get, become, grow, turn, go…. 
 (být, vypadat, cítit se, chutnat, cítit (nosem), znít, zdát se, zůstat, udržovat se, slovesa změny stavu: 

get, become, grow, turn, go….) 
 
You look good. You look bad.                                      (Vypadáš dobře. Vypadáš špatně) 
I feel bad.                                                                        (Cítím se zle.) 
It sounds stupid. It sounds bad.                                  (To zní hloupě. To zní špatně.) 
He has grown old. (a linking verb – to grow old)     (Zestárnul.)     (sponové sloveso – zestárnout)  
        x       It grew quickly.  (a verb – to grow)             (Vyrostlo to rychle.)    (sloveso –růst) 

 

 


